
 

 
Teksti: Sari Sorsa ja Ulla Akso 

 
 

 

  
  
  

 

 

 
 
 

Sama Salma, huivilla tai ilman  
 

Salma on uimassa Bellan ja Kiran kanssa läheisessä maauimalassa. Päivä on helteinen, 
joten altaan vesi raikastaa mukavasti auringonoton välissä. Salma on tyytyväinen, että 
hänkin pääsee kavereidensa kanssa uimaan, sillä hänen äitinsä oli tuonut hänelle ulko-
maanreissultaan tuliaiseksi burkinin, musliminaisten uimapuvun. Se on aivan samaa ui-
mapukukangasta kuin Bellan bikineissä ja Kiran uikkareissakin. Mutta kangasta vain on 
enemmän. 
  

 Oletko nähnyt burkinia, millainen se on? Googlettakaa kuvahaulla se.  

 Miksi Salma pitää sitä? 

 Burkinin käyttö on kiellettyä joissakin uimahalleissa. Mistä luulet sen johtuvan? 
Miltä Salmasta ehkä tuntuisi, jos maauimalassa ei saisi käyttää burkinia? 

 
Salman puku näyttää tyttöjen mielestä melkein samanlaiselta kuin sukelluksessa käytet-
tävä märkäpuku, erona hieman pidemmät hihat ja lahkeet sekä uimahuppu päässä. He 
vitsailevatkin Salmalle, että tämä sekoitetaan vielä märkäpukuun pukeutuneisiin uimaval-
vojiin. Salmaa se ei haittaa, hän on käynyt uimakoulut ja jopa hengenpelastuskurssin, jo-
ten osaisi auttaa hätätilanteissa. Uiminen on myös islamissa tärkeä taito, jota suositellaan 
opeteltavan. 
  
Suihkutiloissa Salma käy mieluummin suihkuverhollisessa kopissa, aivan kuten Kirankin. 
He eivät välitä olla alasti julkisesti, vaikka ympärillä olisikin vain naisia. Saunaan he puke-
vat ympärilleen pyyhkeen, näin he saunovat perheidensäkin kanssa. Bella taas on pie-
nestä pitäen tottunut saunomaan alasti perheensä kanssa ja uimahalleissa. Lauteille 
mahtuu jokainen, eri tavoilla ja säännöillä. 
 

 Minkälaisia uimiseen tai saunomiseen liittyviä sääntöjä tai tapoja sinulla on? 
 

Pukuhuoneessa tytöt laittautuvat ja kuivattelevat hiuksensa. Lopuksi Salma asettaa pää-
hänsä huivin. Kiran ja Bella katsovat vierestä, kuinka näppärästi kangas pyörähtää Sal-
man pään ympäri ja pienien koristeneulojen avulla Salma asettaa sen paikoilleen.  
-Onpa ihanan värinen huivi, Bella sanoo ja jatkaa, - muistan kun ensimmäisen kerran lai-
toit huivin kouluun kuudennella luokalla.  
- Joo, pienempänä pidin sitä vain käydessäni moskeijalla tai rukoillessa, mutta sitten kuu-
dennella minulle tuli tunne, että tahdon pitää sitä muuallakin. Ensimmäisinä päivinä mi-
nua jännitti, kuinka te kaverit reagoitte. Mutta olittekin ihan normaalisti!  
- Miksi ei oltaisi oltu? Sehän on vain kangaskaistale, sinä olet edelleen ihan sama Salma 
kuin ennen huiviakin! Kiran totesi. 
  



 

 

 Salma kertoo, kuinka Koraanissa on mainittu siveästi ja peittävästi pukeutuminen sekä 
naisille että miehille. Sen lisäksi siellä on kohta, missä kehotetaan laittamaan vaate pään 
yli. Eri maissa ja perheissä on erilaisia tulkintoja tästä kohdasta, enemmistön mukaan se 
tarkoittaa hiusten peittämistä ja säädyllistä pukeutumista sellaisissa tilanteissa, missä on 
lähisuvun ulkopuolisia miehiä. Jotkut musliminaiset haluavat peittää kasvonsakin, toiset 
eivät pidä huivia. Päätöksen tulee olla naisen oma, koska hän sitä huivia kantaa ja se vai-
kuttaa hänen elämäänsä. Se on islamin moninaisuutta, eli perheet ja näkemykset sekä 
tavat harjoittaa islamia vaihtelevat.  
 
-Tämä on nykyään osa minua ja sitä, millaiseksi ajattelen itseni, Salma toteaa asetellen 
huiviaan, - vaikka kotona olenkin ilman sitä. Naapurin pikku poika kysyi yhtenä päivänä, 
miten pesen hiukset? Tai onko mulla niitä? Kun selitin asian, nauroimme lopulta makeasti 
yhdessä.  

 Tiedätkö, mikä on moskeija? Entä Koraani? Ellet tiedä, ota selvää. Mitä muuta tie-
dät islamista? Mitä haluaisit tietää? 

 Oletko nähnyt/tunnetko jonkun huivia pitävän?  

 Minkälaisia pukeutumiseen liittyviä tapoja on muissa uskonnoissa? 


